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InControl-paketin ehdot 

Voimaantulopäivä 28.11.2021  

1. Määritelmät  

1.1 Kun seuraavia sanoja käytetään näissä Ehdoissa, niillä tarkoitetaan seuraavaa: 

(a) ”Ajoneuvokanta” tarkoittaa ajoneuvoja, jotka yritys tai muu organisaatio omistaa tai jotka 

vuokrataan yritykselle tai muulle organisaatiolle eikä henkilölle.   

(b) ”Ajoneuvokannan omistaja” tarkoittaa yritystä tai muuta organisaatiota, joka omistaa 

Ajoneuvokannan tai vuokraa tai hallinnoi sitä. 

(c) ”Ajoneuvokannan ajoneuvo” tarkoittaa Ajoneuvokantaan kuuluvaa Ajoneuvoa.  Tämä voi 

tarkoittaa esimerkiksi Ajoneuvoa, johon sovelletaan pitkäkestoista vuokraussopimusta, 

vuokraamon sinulle antamaa vuokrattua Ajoneuvoa, työnantajan antamaa Ajoneuvoa tai meidän 

tai valtuutetun jälleenmyyjän väliaikaiseen lainaan antamaa Ajoneuvoa; 

(d) ”InControl-yhteyspalvelut” tarkoittaa Verkko-operaattorin toteuttamaa tiedon, tekstiviestien ja 

äänen siirtoa Ajoneuvoon asennetusta, aktivoidusta SIM-telematiikkakortista ja takaisin 

esimerkiksi liittyen Hätäpuhelupalveluun, Optimoituun tiepalveluun, InControl Secure Tracker- tai 

Secure Tracker Pro -palveluun tai muihin InControl Remote -sovelluksen tai Remote Park Assist 

-sovelluksen kautta toimitettuihin palveluihin. 

(e) ”InControl-paketti” tarkoittaa InControl-palveluja, InControl Remote -sovellusta, Remote Park 

Assist -sovellusta ja My InControl -sivustoa. 

(f) ”InControl Remote -sovellus” tarkoittaa älypuhelinsovellusta, jonka olet ladannut 

Verkkokaupasta (määritetty jäljempänä kohdassa 2.1) ja jonka avulla voit käyttää Remote 

Essentials -toimintoja sekä tilauksestasi riippuen Remote Premium -toimintoja. 

(g) “InControl-palvelut” tarkoittavat “InControl”-palveluja, joihin voi (riippuen ajoneuvosi mallista ja 

tilauksesta) sisältyä (i) palveluja, jotka toimitetaan InControl Remote -sovelluksen, Remote Park 

Assist -sovelluksen ja My InControl -sivuston kautta, (ii) Hätäpuhelupalvelu (mukaan lukien 

InControl-yhteyspalvelut), (iii) Optimoitu tiepalvelu (mukaan lukien InControl-yhteyspalvelut) ja (iv) 

InControl Secure -palvelu (mukaan lukien InControl-yhteyspalvelut). 

(h)  ”My InControl -sivusto” tarkoittaa sivustoa, jonka kautta voit käyttää InControl-palvelujen tiliäsi 

ja tiettyjä InControl-palveluja. 

(i) ”Matkapuhelinverkko” tarkoittaa matkapuhelinverkkoja, joiden välityksellä InControl-palvelut 

toimitetaan. 
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(j) ”Verkko-operaattori” tarkoittaa soveltuvin osin joko InControl-yhteyspalvelut toimittavaa 

Matkapuhelinoperaattoria tai Wi-Fi-yhteyspisteen yhteydet toimittavaa Matkapuhelinoperaattoria.  

(k) ”Henkilökohtainen SIM” tarkoittaa Subscriber Identity Module (SIM) -korttia, joka on asennettu 

Ajoneuvon SIM-korttipaikkaan Wi-Fi-yhteyspisteen tiedonsiirron mahdollistamiseksi. 

Henkilökohtainen SIM joko toimitetaan Ajoneuvon mukana tai on ostettava erikseen Ajoneuvon 

mallista ja ostomaasta riippuen. 

(l) ”Remote Park Assist -sovellus” on älypuhelinsovellus, jonka olet ladannut Verkkokaupasta 

(määritetty jäljempänä kohdassa 2.1) ja jonka avulla voit käyttää etäpysäköintiavustimen 

toimintoja.  

(m) ”SIM-kortit” tarkoittavat SIM-telematiikkakorttia ja Henkilökohtaista SIM-korttia.  

(n) ”SIM-telematiikkakortti” tarkoittaa Subscriber Identity Module (SIM) -korttia, joka on asennettu 

Ajoneuvoon InControl-yhteyspalvelujen mahdollistamiseksi.  

(o) ”Käyttäjä” tarkoittaa ketä tahansa henkilöä, joka käyttää InControl-pakettia (tai jotain sen osaa), 

mukaan lukien Ajoneuvossa oleskelevat henkilöt. 

(p) ”Ajoneuvo” tarkoittaa ajoneuvoa, jolla on ajantasainen ja voimassaoleva InControl-palvelujen 

tilaus. 

(q) ”Ääni” tarkoittaa SIM-telematiikkakortin äänipuheluyhteyttä, joka mahdollistaa puhelujen 

soittamisen hätäkeskukseen ja/tai tiepalvelun palveluntarjoajille ja/tai muille meidän 

palveluntarjoajillemme, joista tiedotamme aika ajoin, tai puheluille, joita SIM-telemetriikkakortti 

vastaanottaa hätäkeskuksesta ja/tai mainituilta palveluntarjoajilta. 

(r) ”Me” eri taivutusmuotoineen tarkoittaa Jaguar Land Rover Limitediä (yritystunnus 1672070), 

jonka kotipaikka on Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, UK). 

(s) ”Sinä” eri taivutusmuotoineen tarkoittaa henkilöä, joka on Ajoneuvon ensisijainen ja vastuullinen 

käyttäjä.  Hän voi olla esimerkiksi Ajoneuvon ostanut ja sen omistava yksityishenkilö, 

vuokraussopimuksen nojalla Ajoneuvon vuokraava henkilö, työnantajan Ajoneuvon valtuutettu 

käyttäjä, henkilö, jolle vuokraamo toimittaa vuokratun Ajoneuvon tai henkilö, jolle me tai meidän 

valtuutetut jälleenmyyjämme toimittavat Ajoneuvon väliaikaiseen lainaan.  

1.2 Kun näissä ehdoissa käytetään sanoja ”kirjoitettu” tai ”kirjallinen”, se käsittää sähköpostin, ellei toisin ole 

mainittu. 

1.3 Näitä ehtoja ei sovelleta Wi-Fi-yhteyspisteisiin tai Ajoneuvoihin, joissa on InControl Touch Pro- tai PIVI-

infotainment-järjestelmät.  Katso niiden tiedot InControl Touch Pro- ja PIVI-toimintojen ehdoista. 
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2. TÄRKEÄÄ: LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI JA VARMISTA, ETTÄ YMMÄRRÄT NE, ENNEN KUIN 

AKTIVOIT INCONTROL-PAKETIN JA ALOITAT SEN KÄYTÖN. HUOMIOI ERITYISESTI 

KÄYTTÖEHDOT KOHDISSA 6 JA 8 SEKÄ VASTUUNRAJOITUKSET KOHDISSA 10 JA 11. 

2.1 Kun hyväksyt nämä ehdot (”Ehdot”), sinun ja meidän välille syntyy sopimus. Myönnämme sinulle ja 

mahdollisille muille Käyttäjille InControl-paketin käyttöehdot näiden Ehtojen mukaisesti ja ottaen huomioon 

asiaankuuluvan matkapuhelinoperaattorin, jonka sivustosta (”Verkkokauppa”) lataat InControl Remote -

sovelluksen tai Remote Park Assist -sovelluksen, soveltamat säännöt ja käytännöt. Jos InControl Remote 

-sovellukseen tai Remote Park Assist -sovellukseen sisältyy avoimen lähdekoodin ohjelmia, avoimen 

lähdekoodin lisenssi saattaa syrjäyttää joitain näistä Ehdoista.  

Lisäksi InControl Remote -sovelluksen reittisuunnitteluominaisuuden käyttöön sovelletaan kyseisen 

kolmannen osapuolen ehtoja ja tietosuojakäytäntöä.  Ne ovat luettavissa täällä:   

• https://legal.here.com/terms 

• https://legal.here.com/privacy 

2.2 Ajoneuvokannan Ajoneuvot 

Nämä Ehdot koskevat sinua myös, jos olet InControl-järjestelmällä varustetun Ajoneuvokannan Ajoneuvon 

käyttäjä. Käyttämällä InControl-palveluja (esimerkiksi ajamalla jotain Ajoneuvokannan Ajoneuvoa, jossa on 

käytössä InControl-palveluja), hyväksyt nämä Ehdot ja Tietosuojakäytäntömme ja sitoudut noudattamaan 

niitä, vaikka et itse henkilökohtaisesti ostanut tai vuokrannut Ajoneuvoa tai tilannut InControl-palveluja.   

Huomaa, että Ajoneuvokannan Omistajalla voi olla ehtoja, käytäntöjä tai menettelytapoja, jotka voivat 

vaikuttaa InControl-palvelujen käyttöön Ajoneuvokannan Ajoneuvossa.  Sinun vastuullasi on selvittää 

Ajoneuvokannan Omistajalta, kuinka InControl-palveluja käytetään Ajoneuvokannan Ajoneuvossa.  

2.3 JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ET VOI AKTIVOIDA INCONTROL-PAKETTIA EMMEKÄ ME 

MYÖNNÄ INCONTROL-PAKETIN KÄYTTÖOIKEUTTA SINULLE.  

2.4 Näiden Ehtojen tulostaminen tulevaa käyttöä varten on suositeltavaa. Näiden Ehtojen ajantasainen versio 

on saatavissa My InControl -verkkosivustosta. 

3. Näihin Ehtoihin ja InControl-pakettiin tehtävät muutokset 

3.1 Voimme muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa lähettämällä sinulle sähköpostiviestin, jossa on tiedot 

muutoksesta, tai ilmoittamalla sinulle muutoksesta, kun seuraavan kerran käynnistät InControl Remote -

sovelluksen tai kirjaudut My InControl -sivustolle. Uudet ehdot voivat olla näkyvissä näytössä ja sinun on 

luettava ja hyväksyttävä ne, jotta voit jatkaa InControl-paketin käyttöä. 

3.2 InControl Remote -sovelluksen tai Remote Park Assist -sovelluksen päivityksiä voidaan aika ajoin julkaista 

Verkkokaupan välityksellä ja lähettämällä ilmoitus laitteeseen, johon olet asentanut InControl Remote -

sovelluksen tai Remote Park Assist -sovelluksen. Päivityksestä riippuen et ehkä voi käyttää InControl 

https://legal.here.com/terms
https://legal.here.com/privacy
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Remote -sovellusta tai Remote Park Assist -sovellusta, ennen kuin olet ladannut InControl Remote -

sovelluksen tai Remote Park Assist -sovelluksen uusimman version ja hyväksynyt uudet ehdot. 

3.3 Voimme tehdä muutoksia InControl-palveluihin seuraavissa tilanteissa: 

(a) palveluntarjoajamme vaihtuvat ja/tai 

(b) säädöksiin tai lakiin tulee muutos, joka edellyttää meiltä muutoksia InControl-palveluihin ja/tai 

(c) InControl-palvelujen toimintojen muokkaamista ja kehittämistä varten.  

3.4 Ryhdymme kohtuullisiin toimiin ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista, jotka vaikuttavat 

merkittävästi saamiisi InControl Services -palveluihin. 

3.5 Jos olet kuluttaja, voit irtisanoa InControl-palvelusi, mikäli jokin näihin Ehtoihin tai InControl-pakettiin 

tehtävä muutos aiheuttaa sinulle merkittävää haittaa. Jos olet Ajoneuvon ensisijainen omistaja, sinun on 

ilmoitettava sille valtuutetulle jälleenmyyjälle, jolta ostit tai vuokrasit Ajoneuvon, jotta tämä voi hyvittää 

sinulle mahdolliset maksetut ennakkomaksut InControl-palveluista, joita et ole vielä saanut. Jos sinulla on 

Ajoneuvokannan Ajoneuvo, sinun täytyy tiedustella asiaa Ajoneuvokannan Omistajalta, ennen kuin irtisanot 

InControl-palveluja. 

4. Ajanjakso, jolloin toimitamme InControl-palveluja 

4.1 Kun InControl-palvelujen tilisi on luotu, lähetämme sinulle vahvistussähköpostin ilmoitukseksi siitä, että 

InControl-palvelusi ovat käytössä. Huomaa, että Hätäpuhelu-palvelu on käytettävissä ennen InControl-

palvelujen tilisi luomista, mutta rajoitetusti ja ei-yksilöidysti. 

4.2 InControl-palvelujen toimittaminen päättyy voimassa olevan tilausjaksosi viimeisenä voimassaolopäivänä 

(”Päättymispäivä”), ellet päätä uusia (kohdassa 4.3 kuvatulla tavalla) tilausta jatkumaan Päättymispäivän 

jälkeen tai emme irtisano tai et irtisano InControl-pakettia aiemmin kohdan 13 tai 14 mukaisesti. 

Hätäpuhelun, Optimoidun tiepalvelun ja InControl Secure Trackerin tai Secure Tracker Pron 

Päättymispäivä näkyy My InControl -sivustolla. Rajoitettu hätäpuhelupalvelu kuitenkin jatkuu (katso kohta 

4.6 jäljempänä). 

4.3 Tietoja InControl-palvelujen uusimisesta on saatavilla My InControl -sivustolla, InControl Remote -

sovelluksessa ja sähköposti-ilmoituksessa. Jos sinulla on Ajoneuvokannan Ajoneuvo, sinun on tarkistettava 

Ajoneuvokannan Omistajalta, voitko uusia InControl-palveluja. 

4.4 Huomaa, että pääsy- ja käyttöoikeutesi Hätäpuhelu-, Optimoitu tiepalvelu- ja InControl Secure Tracker- tai 

Secure Tracker Pro -palveluihin päättyy automaattisesti, jos poistat Ajoneuvosi InControl Secure -

palvelujen tililtä.  

4.5 JOS ET ENÄÄ OMISTA AJONEUVOASI TAI ET OLE ENÄÄ SEN VUOKRAAJA (ESIMERKIKSI JOS MYYT 

AJONEUVON, VUOKRASOPIMUKSESI PÄÄTTYY TAI JOS AJONEUVO KATOAA TAI VARASTETAAN 

ETKÄ SAA SITÄ TAKAISIN), SINUN TÄYTYY POISTAA AJONEUVOSI INCONTROL-PALVELUJEN 
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TILILTÄSI. Voit tehdä sen My InControl -sivuston kautta. Jos et poista Ajoneuvoasi, olet edelleen vastuussa 

kaikista kyseiselle Ajoneuvolle kertyneistä InControl-palvelujen maksuista. Sinun vastuullasi on poistaa 

laitteiston mahdollistamissa rajoissa kaikki mahdolliset tiedot ja sisältö (mukaan lukien kaikki henkilötiedot), 

jotka olet tallentanut Ajoneuvoosi ja InControl-pakettiin, ennen kuin myyt Ajoneuvosi tai siirrät sen 

omistusoikeuden. Kun luovutat Ajoneuvosi, sinun täytyy ilmoittaa vastaanottajalle, jos joitain InControl-

palveluja tai -toimintoja on yhä aktiivisena, ja sinun täytyy kertoa vastaanottajalle, että kyseisiin InControl-

palveluihin tai -toimintoihin sisältyy tietojen keräämistä, käyttöä ja jakamista näissä Ehdoissa ja 

Tietosuojakäytännössämme kuvatulla tavalla. 

4.6 Rajoitetut hätäpuhelut tilauksen päätyttyä 

Jos et uusi Hätäpalvelua osana InControl Protect- tai Remote-tilausta, rajoitettu hätäpuhelupalvelu pysyy 

aktiivisena yhteensä 10 vuoden ajan alkuperäisen valmistajan Ajoneuvolle myöntämän takuujakson 

alkamisesta. Yhteys Ajoneuvosi ja hätäpalvelujen ja/tai Jaguar Land Roverin välillä säilyy ja aktivoidaan 

onnettomuuden sattuessa. Erityisesti jos ajoneuvon anturit havaitsevat, että on saattanut tapahtua 

onnettomuus, esimerkiksi jos Ajoneuvon turvatyynyt laukeavat tai muu käynnistävä tapahtuma ilmenee, 

Ajoneuvo saattaa käynnistää automaattisesti puhelun hätäkeskukseen tai saatat pystyä aloittamaan 

puhelun hätäkeskukseen manuaalisesti painamalla katon ohjauspaneelissa sijaitsevaa 

Hätäpuhelupainiketta.  

Yhteystietosi säilyvät hätäkeskuksen saatavilla edellyttäen, että Ajoneuvo pysyy yhdistettynä InControl-

tiliisi. Jos haluat poistaa Ajoneuvon InControl-tililtäsi, se tehdään My InControl -verkkosivustossa.  Kun olet 

poistanut Ajoneuvon InControl-tililtäsi, hätäpalvelut ja/tai Jaguar Land Rover eivät enää voi käsitellä 

henkilökohtaisia yhteystietojasi (nimi, osoite ja älypuhelimen numero). Tämä tarkoittaa, että ne saavat 

yhteyden sinuun tai voivat paikantaa sinut Ajoneuvosi avulla vasta, kun hätäpuhelu on soitettu. 

Henkilötietojasi käytetään edelleen rajoitettua hätäpuhelupalvelua varten siten kuin InControl Package -

palvelun tietosuojakäytännössä on määritetty ja nämä Ehdot säilyvät voimassa. 

5. Henkilötietosi 

5.1 Käytämme henkilötietojasi InControl-palvelun tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti. Käytäntö on 

saatavissa seuraavasta verkko-osoitteesta: https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-

web/about/privacy-policy/FIN tai https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-

policy/FIN. 

5.2 InControl-palvelujen toimittamiseksi meidän ja palveluntarjoajiemme on käytettävä Ajoneuvosi lähettämiä 

sijaintitietoja. Seuraamme aina Ajoneuvon viimeistä pysäköintipaikkaa (siten et voi poistaa toimintoa 

käytöstä), mutta voit poistaa käytöstä InControl-palvelujen matkaseurannan (”Matkat”) milloin tahansa My 

InControl -verkkosivustossa ja InControl Remote -sovelluksessa, jolloin Ajoneuvosto ei voida lähettää 

mitään ”Matkatietoja” (määritelmä Tietosuojakäytännössä) (lukuun ottamatta Ajoneuvon viimeisintä 

pysäköintipaikkaa). Jos kuitenkin Hätäpuhelu-, Optimoitu tiepalvelu- tai InControl Secure Tracker tai Secure 

Tracker Pro -toiminto aktivoidaan, ajoneuvoon liittyviä reaaliaikaisia sijaintitietoja lähetetään 

asiaankuuluvalle palveluntarjoajalle ja/tai hätäpalveluihin (tilanteen mukaan), vaikka Matkat-toiminto olisi 

poistettu käytöstä. Huomaa, että InControl Secure Tracker- tai Secure Tracker Pro- ja Hätäpuhelu-toiminnot 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/FIN
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/FIN
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/FIN
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/FIN
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aktivoidaan automaattisesti sopivan käynnistystapahtuman ilmetessä, esimerkiksi jos Ajoneuvoa hinataan 

virran ollessa sammutettuna tai siirretään tavalla, joka aktivoi InControl Secure Tracker- tai Secure Tracker 

Pro -toiminnon tai jos Ajoneuvon turvatyynyt laukeavat. Täydet tiedot toimintoja käynnistävistä tapahtumista 

on Ajoneuvon käsikirjassa. Vaikka et olisi ottanut InControl-palvelujen tiliäsi käyttöön, ajoneuvo voi 

käynnistää puhelun hätäpalveluihin automaattisesti rajoitetun hätäpuhelutoiminnon kautta tai voit 

ehkä käynnistää puhelun hätäpalveluihin rajoitetun hätäpuhelutoiminnon kautta manuaalisesti. 

Kyseinen puhelu saattaa lähettää meille ja/tai hätäpalveluntarjoajillemme tietoja, kuten ajoneuvon 

sijainnin, kellonajan sekä ajoneuvon tunnisteen. Hyväksymällä nämä Ehdot suostut tällaiseen 

sijaintitietojen käyttöön. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, joka koskee Ajoneuvon 

sijaintitietojen yhdistämistä henkilötietoihisi, joita saatamme kerätä sinulta milloin tahansa, ottamalla 

yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. Huomaa kuitenkin, että tämä saattaa tarkoittaa, ettet voi enää 

vastaanottaa InControl-palveluja. 

6. InControl-paketin käyttö 

6.1 Sinun täytyy 

(a) luoda InControl-palvelujen tili noudattamalla InControl-käyttöoppaassa olevia ohjeita. InControl-

palvelut aktivoidaan vasta, kun tili on luotu kokonaan; 

(b) käyttää InControl-palveluja vain tarkoitettuun käyttötarkoitukseen ja kohtuullisella tavalla 

(esimerkiksi Hätäpuhelu-palvelua saa käyttää vain todellisissa hätätapauksissa, Optimoitua 

tiepalvelua saa käyttää vain todelliseen tienvarsipalvelun tarpeeseen ja InControl Secure Tracker- 

tai Secure Tracker Pro -palvelua saa käyttää vain, jos Ajoneuvosi on varastettu tai sitä epäillään 

varastetuksi); 

(c) noudattaa kaikkia sovellettavia liikennesääntöjä ja hyvää ajotapaa käyttäessäsi InControl-

palveluja (muun muassa rajoituksetta säännöksiä, jotka koskevat matkapuhelinten käyttöä 

ajoneuvoissa); 

(d) pitää InControl-palvelujen tilille tallennetut henkilötietosi paikkansapitävinä, täydellisinä ja 

ajantasaisina sekä ilmoittaa meille näiden tietojen mahdollisista muutoksista mahdollisimman 

pian My InControl -sivuston kautta; 

(e) pitää InControl-palvelujesi käyttäjätunnus, salasana ja PIN-koodit turvassa ja salassa. Älä kerro 

salasanaasi tai PIN-koodejasi kellekään. Meillä tai millään meidän palveluntarjoajallamme ei ole 

velvollisuutta kysyä valtuuksista keneltäkään Ajoneuvosi, salasanasi tai PIN-koodiesi käyttäjältä. 

Vastaat kaikkien tunnuksiasi käyttävien henkilöiden InControl-palveluihin liittyvistä toimista, ja 

ellei kyse ole meidän virheestämme, emme vastaa mistään InControl-palvelujen 

valtuuttamattomasta käytöstä; 

(f) varmistaa, että kaikki Käyttäjät käyttävät InControl-pakettia näiden Ehtojen mukaisesti ja että 

heille on kerrottu näistä Ehdoista ja Tietosuojakäytännöstä (mukaan lukien tavasta, jolla 

keräämme ja käytämme Ajoneuvosta saatavia tietoja); 
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(g) varmistaa, että Ajoneuvo on vakuutettu. InControl-palvelut eivät sisällä mitään vakuutuspalveluja; 

(h) varmistaa, että otat käyttöön ”Huoltotilan”, kun Ajoneuvosi on huollettavana, ja ”Kuljetustilan”, kun 

Ajoneuvoasi kuljetetaan, jotta varashälytys ei käynnisty. Voit tehdä tämän InControl Remote -

sovelluksen tai My InControl -sivuston kautta; 

(i) varmistaa, että otat käyttöön Pysäköintipalvelutilan Ajoneuvossasi, jos jätät Ajoneuvosi jollekulle, 

jonka et halua käyttävän Wi-Fi-yhteyspistettä Ajoneuvossa;  

(j) vastata ”muista minut” -toiminnosta, jota sovelletaan InControl-paketin tiettyihin toimintoihin. 

Tämän toiminnon avulla pysyt automaattisesti kirjautuneena Ajoneuvoon toimintojen käytön 

helpottamiseksi. Huomaa, että kun tämä toiminto on käytössä, kuka tahansa Ajoneuvoa käyttävä 

pystyy tarkastelemaan tallentamiasi asetuksia, toimintoja ja henkilötietojasi Ajoneuvossa ja 

käyttämään InControl-palveluja Ajoneuvossa samaan tapaan kuin sinä itse. Muista poistaa 

”muista minut” -toiminto käytöstä, jos et halua antaa käyttöoikeutta muille Käyttäjille; 

(k) käyttää InControl-yhteyspalveluja vain InControl-palveluja varten; 

(l) ilmoittaa meille tai valtuutetulle jälleenmyyjälle mahdollisimman pian, jos saat tietää 

tietoturvarikkomuksesta tai InControl-palvelujen luvattomasta käytöstä; 

(m) vastata kaikista Verkko-operaattorin veloittamista maksuista ja datapakettimaksuista, jotka 

liittyvät Henkilökohtaisen SIM-korttisi käyttöön ja Wi-Fi-yhteyspisteen käyttöön (maksuttoman 

kokeilujakson tai ostohintaan sisältyvän datapaketin jälkeen soveltuvissa tapauksissa). Tämä 

sisältää mahdolliset Verkko-operaattorin dataverkkovierailusta ulkomailla veloittamat maksut. 

Huomaa, että pieni määrä InControl-yhteyspalvelujen tietoja siirtyy Henkilökohtaiseen SIM-

korttiisi, kun Mobiilidata ja/tai Wi-Fi-yhteyspiste on käytössä; 

(n) perehtyä kaikkiin Ajoneuvokannan Omistajan vaatimuksiin, jotka koskevat InControl-palvelujen 

käyttöä Ajoneuvokannan Ajoneuvossa, ja noudattaa niitä. 

6.2 Joissain maissa joihinkin InControl-palveluihin saattaa liittyä estoja tai rajoituksia (esimerkiksi moottorin 

etäkäynnistyksen osalta). Sinun täytyy perehtyä kaikkiin paikallisiin lakeihin jokaisessa maassa, jossa aiot 

käyttää tai joissa käytät InControl-palveluja, ja noudattaa niitä. 

6.3 Et saa 

(a) kopioida InControl Remote -sovellusta tai Remote Park Assist -sovellusta muuten kuin 

tapauksissa, joissa kopiointi tapahtuu InControl Remote -sovelluksen tai Remote Park Assist -

sovelluksen normaalin käytön ohessa tai jos kopiointi on tarpeen varmuuskopiointia tai käytön 

suojaamista varten; 

(b) vuokrata, liisata, alilisensoida, lainata, kääntää, yhdistää, mukauttaa, muunnella tai muokata 

InControl Remote -sovellusta, Remote Park Assist -sovellusta tai My InControl -sivustoa; 
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(c) tehdä muutoksia tai muokkauksia InControl Remote -sovellukseen, Remote Park Assist -

sovellukseen tai My InControl -sivustoon kokonaisuudessaan tai mihinkään niiden osiin etkä sallia 

InControl Remote -sovelluksen, Remote Park Assist -sovelluksen tai My InControl -sivuston tai 

minkään niiden osan yhdistämistä tai sisällyttämistä mihinkään muuhun ohjelmaan; 

(d) purkaa tai muuttaa lähdekoodiksi InControl Remote -sovellusta, Remote Park Assist -sovellusta 

tai My InControl -sivustoa kokonaan tai osittain tai luoda johdettua aineistoa, joka perustuu niihin 

kokonaisuudessaan tai osittain, tai yrittää tehdä mainittuja toimia muuten kuin siinä määrin (Ison-

Britannian Copyright, Designs and Patents Act 1988 -lain pykälän 296A nojalla) kuin kyseisiä 

toimia ei voida kieltää, koska ne ovat olennaisia InControl Remote -sovelluksen, Remote Park 

Assist -sovelluksen tai My InControl -sivuston ja jonkin toisen ohjelman yhteensopivuuden 

saattamiseksi ja edellyttäen, että kyseisten toimien yhteydessä saamiasi tietoja 

(i) käytetään vain takaamaan InControl Remote -sovelluksen, Remote Park Assist -

sovelluksen tai My InControl -sivuston yhteensopivuus jonkin toisen ohjelman kanssa; 

(ii) ei luovuteta tai välitetä tarpeettomasti millekään ulkopuoliselle taholle ilman etukäteen 

antamaamme kirjallista suostumusta 

(iii) ei käytetä minkään InControl Remote -sovellusta, Remote Park Assist -sovellusta tai My 

InControl -sivustoa olennaisesti muistuttavan ohjelmiston luomiseen;  

(e) käyttää InControl-pakettia tai sallia sitä käytettävän lainvastaisella tavalla, lainvastaisiin 

tarkoituksiin tai näiden Ehtojen vastaisesti tai toimia vilpillisesti tai ilkivaltaisesti, esimerkiksi 

murtautumalla InControl Remote -sovellukseen, Remote Park Assist -sovellukseen tai My 

InControl -sivustoon tai johonkin käyttöjärjestelmään tai lisäämällä niihin haittakoodia, kuten 

viruksia tai vahingollisia tietoja; 

(f) loukata immateriaalioikeuksiamme tai jonkin ulkopuolisen tahon immateriaalioikeuksia 

käyttäessäsi InControl-pakettia (siltä osin kuin näissä Ehdoissa ei myönnetä käyttöoikeutta 

tämänkaltaista käyttöä varten);  

(g) käyttää InControl-yhteyspalveluja tavalla, joka voisi vahingoittaa, ylikuormittaa, heikentää tai 

vaarantaa järjestelmiämme tai Verkko-operaattorin järjestelmiä tai tietoturvaa tai poistaa ne 

käytöstä tai häiritä muita Verkko-operaattorin käyttäjiä; 

(h) käyttää InControl-palveluja tai -ohjelmistoa Internet-keskusteluihin, tiedostojen jakoon 

vertaisverkoissa (”P2P”), BitTorrent-verkossa tai välityspalvelinverkossa, roskapostitukseen, 

sähköpostiviestien tai kaupallisten viestien massapostitukseen ilman vastaanottajan lupaa tai 

minkäänlaisen sähköpostipalvelimen ylläpitoon; 

(i) takaisinmallintaa, hajottaa osiin tai purkaa SIM-kortteja tai mitään SIM-korteissa käynnissä olevaa 

ohjelmistoa tai muulla tavoin pyrkiä saamaan selville SIM-korttien tai niissä käynnissä olevien 

ohjelmistojen lähde- tai objektikoodi; 
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(j) myydä InControl-pakettia edelleen tai käyttää sitä palvelujen toimittamiseksi ulkopuolisille tahoille 

lukuun ottamatta Ajoneuvossa InControl-paketin käyttöhetkellä olevia matkustajia; 

(k) käyttää SIM-telematiikkakorttia muuhun tarkoitukseen kuin InControl-yhteyspalveluja varten ja 

palveluihin, joita saatamme nimenomaisesti valtuuttaa aika ajoin;  

(l) sallia SIM-korttien käyttöä niin, että Matkapuhelinverkon toiminta tai Matkapuhelinverkon laatu 

vaarantuu tai heikkenee tai toiminta keskeytyy tai jonkin puhelin- tai IT-verkon tai -järjestelmän 

koskemattomuus tai tietoturva häiriintyy;  

(m) käyttää tai kopioida SIM-kortteja muulla kuin näissä Ehdoissa nimenomaisesti sallituilla tavoilla; 

(n) käyttää InControl-yhteyspalveluja millään tavalla, joka käsittää puheen siirtoa (mukaan lukien 

VoIP-protokolla) muuten kuin käyttämällä Ääni-toimintoa siten kuin olemme sen tässä asiakirjassa 

edellä määrittäneet, ellemme me ole nimenomaisesti sopineet toisin; 

(o) käyttää InControl-palveluja tavalla, johon sisältyy sellaisten palvelujen toimittamista, jotka sallivat 

pääsyn julkiseen IP- tai Internet-osoitteeseen joko välityspalvelimen yhdyskäytävän kautta tai 

muulla tavoin. 

6.4 Olet InControl-pakettia käyttäessäsi kaiken aikaa vastuussa omasta turvallisuudestasi sekä kyydissäsi 

olevien turvallisuudesta ja Ajoneuvosi ja omaisuutesi suojaamisesta. Saat käyttää InControl-palveluja ja 

etenkin InControl Remote -sovelluksen ja Remote Park Assist -sovelluksen palveluja vain, kun se on 

turvallista. Emme voi ottaa vastuuta kuolemista, vammautumisista tai vaurioista, jotka aiheutuvat tämän 

kohdan laiminlyömisestä. 

6.5 Käyttäessäsi InControl-pakettia hyväksyt sen, että tiedonsiirto Internetin välityksellä ei ole koskaan täysin 

yksityistä tai suojattua. Meidän ja palveluntarjoajiemme suojatoimista huolimatta emme pysty takaamaan, 

että muut eivät pysty käsittelemään tai sieppaamaan Internetin kautta InControl-palveluja käytettäessä 

siirrettyjä tietoja. 

6.6 Jos Ajoneuvon mukana on alun perin toimitettu Henkilökohtainen SIM ja päätät vaihtaa sen toiseen 

Henkilökohtaiseen SIM-korttiin, vastaat kaikista Verkko-operaattorin veloittamista maksuista ja 

datapakettimaksuista, jotka liittyvät kyseisellä toisella Henkilökohtaisella SIM-kortilla käyttöönotettuihin 

palveluihin ja tiedonsiirtoihin. Jos sinulla on Ajoneuvokannan Ajoneuvo, sinun täytyy selvittää 

Ajoneuvokannan Omistajalta, voitko vaihtaa Henkilökohtaisen SIM-kortin. 

7. Immateriaalioikeudet 

7.1 Hyväksyt sen, että kaikki InControl Remote -sovelluksen, Remote Park Assist -sovelluksen ja My InControl 

-sivuston immateriaalioikeudet kaikkialla maailmassa kuuluvat meille tai on lisensoitu meille, että InControl 

Remote -sovelluksen ja Remote Park Assist -sovelluksen oikeudet lisensoidaan (ei myydä) sinulle ja että 

sinulla ei ole mitään oikeuksia InControl Remote -sovellukseen tai Remote Park Assist -sovellukseen eikä 

siihen liittyen muuten kuin näiden Ehtojen mukaisesti. 
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7.2 Jotkin InControl Remote -sovelluksen, Remote Park Assist -sovelluksen ja My InControl -sivuston 

ohjelmistokomponentit ovat avoimen lähdekoodin ohjelmakomponentteja, ja niiden immateriaalioikeudet 

ovat ulkopuolisten tahojen omistamia. Lukuun ottamatta tämänkaltaisia avoimen lähdekoodin 

ohjelmakomponentteja hyväksyt sen, että sinulla ei ole oikeutta tarkastella mitään InControl-paketin osaa 

lähdekoodimuodossa. 

8. InControl-palvelujen saatavuus ja käyttö 

8.1 Jotta voit käyttää InControl-palveluja, Ajoneuvossasi täytyy olla sisäinen telematiikkalaite, joka 

vastaanottaa Global Navigation Satellite System (”GNSS”) -signaaleja ja käyttää langattomia 

viestintäverkkoja yhteydenpitoon palveluntarjoajiemme kanssa. 

8.2 Kohtien 8.5, 8.6 ja 8.7 mukaisesti 

(a) InControl Remote -sovellusta voidaan käyttää useimmissa maissa, jos dataverkkovierailu on 

otettu käyttöön laitteessa tai jos sinulla on Wi-Fi-yhteys 

(b) Hätäpuhelu-palvelu on käytettävissä maassa, jota varten ajoneuvon määritykset on suunniteltu, 

sekä maissa, joissa hätäpuhelinnumero 112 on käytössä. Huomaa, että maissa, joissa 

hätäpuhelinnumero 112 on käytössä, ainoastaan äänipuhelu on mahdollinen eikä sijaintitietoja 

lähetetä. 

(c) Optimoitu tiepalvelu on käytössä maassa, jota varten ajoneuvon määritykset on suunniteltu, sekä 

kaikissa muissa maissa, jotka kuuluvat Tiepalvelusi piiriin. 

(d) InControl Secure Tracker- tai Secure Tracker Pro -palvelu on käytettävissä maassa, jota varten 

ajoneuvon määritykset on suunniteltu, sekä Euroopan talousalueella (ETA)  ja Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa.  

8.3 Ajoneuvosi ja/tai laitteesi InControl-palvelut on suunniteltu toimimaan ajoneuvon määritysten mukaisessa 

maassa.  Jotkin InControl-palvelut voivat toimia tämän maan ulkopuolella, mutta niitä ei taata, ellei toisin 

ole mainittu.  Jos olet ostanut InControl Secure Tracker- tai Secure Tracker Pro -palvelun,  

(a) ja jos Ajoneuvosi varastetaan ja käytät tätä palvelua, sinun on ilmoitettava varkaudesta 

välittömästi poliisille ja pyydettävä rikosilmoituksen viitenumero; 

(b) ymmärrät, että tämä palvelu on tarkoitettu auttamaan sinua Ajoneuvosi sijainnin jäljittämisessä ja 

ettei siihen sisälly eikä se kata Ajoneuvosi varsinaista takaisin hankkimista. Vastaavasti emme 

ole vastuussa mistään vahingoista, joita Ajoneuvollesi tapahtuu Ajoneuvosi takaisin hankkimista 

odotettaessa tai sen aikana tunnistetussa sijainnissa; 

(c) emme voi taata, että tätä palvelua käyttämällä Ajoneuvosi löytyy, emmekä vastaa varastetun 

auton seurantapalvelun tarjoajan tai poliisin teoista tai laiminlyönneistä;  
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(d) hyväksyt sen, että tämän palvelun osto ei aseta poliisille korkeampaa tai toisenlaista 

huolellisuusvaatimusta kuin kansalaisia kohtaan yleensä; 

(e) et saa Ajoneuvosi sijaintia varastetun auton seurantapalvelun tarjoajalta. 

8.4 Voit valita ajanjakson, jolloin Huoltotila tai Kuljetustila otetaan käyttöön. Nämä toiminnot poistuvat 

automaattisesti käytöstä, kun valittu ajanjakso on päättynyt. Jos Ajoneuvosi on huollettavana tai 

kuljetettavana tätä ajanjaksoa pitempään, kyseinen toiminto on otettava uudelleen käyttöön. 

8.5 Optimoitu tiepalvelu ei ole käytettävissä, kun InControl-palvelujen kautta on käynnissä aktiivinen 

hätäpuhelu.  

8.6 Jos olet ostanut Wi-Fi-yhteyspisteen tai käytät Wi-Fi-yhteyspistettä ilmaisen kokeilujakson aikana, huomaa 

että: 

(a) Wi-Fi-yhteys ei välttämättä ole aina käytettävissä ja että se määräytyy käyttämäsi 

Matkapuhelinverkon operaattorin mobiiliverkkosignaalin mukaan 

(b) Wi-Fi-yhteys ei ole käytettävissä, kun käytössä on Hätäpuhelu, Optimoitu tiepalvelu tai InControl 

Secure Tracker- tai Secure Tracker Pro -palvelu. Wi-Fi-yhteys on poissa käytöstä myös 

kolmenkymmenen minuutin ajan Hätäpuhelun ja Tiepalvelupuhelun päättymisen jälkeen tai 

kunnes varastetun auton seurantapalvelumme tarjoaja sulkee aktiivisen InControl Secure 

Tracker- tai Secure Tracker Pro -tapauksen 

Wi-Fi-yhteyspisteen maksuttoman kokeilujakson (soveltuvissa tapauksissa) tai ostohintaan sisältyvän 

datapaketin päättyessä (soveltuvissa tapauksissa) sinun täytyy hankkia datapaketti haluamaltasi 

Matkapuhelinverkon operaattorilta, jotta voit jatkaa Wi-Fi-yhteyspisteen käyttöä. 

8.7 InControl-palvelut toimittamisessa käytetään kohtuullista osaamista ja huolellisuutta, ja ryhdymme 

kohtuullisiin toimiin tarjotaksemme InControl-palvelut sinulle 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa. 

Sinun on kuitenkin huomioitava, että 

(a) emme voi taata, että InControl-palvelut (tai mitkään niiden toiminnot) tai My InControl -sivusto 

ovat virheettömiä tai jatkuvasti käytettävissä. InControl-palvelujen käytettävyys ja toimivuus 

määräytyvät verkon kattavuuden ja Ajoneuvoosi liittyvien muiden tekijöiden mukaan. InControl-

palvelut eivät esimerkiksi välttämättä ole käytettävissä kaikilla alueilla (esimerkiksi syrjäisissä tai 

suljetuissa paikoissa), ja mäet, korkeat rakennukset ja tunnelit saattavat vaikuttaa niihin. Lisäksi 

mobiiliverkkosignaali tai GNSS (esim. GPS) eivät välttämättä ole aina käytettävissä, mikä voi 

vaikuttaa InControl-palvelujen toimintaan ja käytettävyyteen. Ajoneuvon käsikirjassa on tietoja 

joistain tekijöistä, jotka vaikuttavat InControl-palvelujen käytettävyyteen ja toimivuuteen; 

(b) InControl-palvelut eivät välttämättä toimi, jos Ajoneuvoasi (sekä Ajoneuvon telematiikan 

ohjausyksikköä) ei ole hoidettu ja pidetty hyvässä toimintakunnossa;  
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(c) Hätäpuhelut, Optimoitu tiepalvelu ja InControl Secure Tracker- tai Secure Tracker Pro -palvelut 

edellyttävät, että Ajoneuvon telematiikan ohjausyksikkö toimii täysin. Jos telematiikan 

ohjausyksikkö vahingoittuu tai se poistetaan, InControl-palvelujen toimittaminen ei ole 

mahdollista; 

(d) InControl-palvelut saattavat keskeytyä ja/tai ne eivät ole käytettävissä InControl-palveluihin 

(mukaan lukien tietoliikenneverkot) tehtävien huoltotoimien ja/tai muokkausten aikana. 

8.8 Jos olet kuluttaja, sinulla on lakiin perustuvia oikeuksia liittyen palveluihin, joita ei ole suoritettu kohtuullisella 

osaamisella ja huolellisuudella, tai ohjelmistoon, joka on viallinen tai poikkeaa kuvauksesta. Lakiin 

perustuviin oikeuksiisi liittyviä neuvoja on saatavana paikallisesta oikeusaputoimistosta tai 

kuluttajaneuvonnasta. Mikään näissä Ehdoissa esitetty ei vaikuta näihin lakiin perustuviin oikeuksiin. 

9. Palveluntarjoajat, paikalliset viranomaiset ja hätäpalvelut 

9.1 Jotta voimme toimittaa InControl-palveluja, teemme yhteistyötä erilaisten palveluntarjoajien (mukaan lukien 

Verkko-operaattorit), lainvalvontaviranomaisten ja hätäpalvelujen kanssa. Voimme vaihtaa 

palveluntarjoajiamme aika ajoin. 

9.2 Emme vastaa mistään ulkopuolisten palveluntarjoajien toimista tai laiminlyönneistä emmekä 

lainvalvontaviranomaisten tai hätäpalvelujen toimista tai laiminlyönneistä. 

9.3 Lukuun ottamatta tapauksia, joissa solmit sopimuksen suoraan ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa, 

sinulla ei ole mitään oikeussuhdetta palveluntarjoajiimme. Et voi vedota eduksesi mihinkään meidän ja 

palveluntarjoajiemme väliseen sopimukseen. 

10. Vastuunrajoitus, jos käytät InControl-pakettia liiketoimintatarkoituksiin 

10.1 Ymmärrät, että InControl-pakettia ei ole kehitetty täyttämään yksilöllisiä vaatimuksiasi ja että siten on sinun 

vastuullasi varmistaa, että InControl-paketti täyttää vaatimuksesi. 

10.2 Toimitamme InControl-paketin vain yrityksesi tai organisaatiosi sisäiseen käyttöön, ja suostut olemaan 

käyttämättä InControl-pakettia mihinkään jälleenmyyntitarkoituksiin. 

10.3 Emme missään olosuhteissa hyväksy mitään vahingonkorvausvelvollisuutta (sopimuksen tai 

vahingonkorvauksen perusteella (mukaan lukien rajoituksetta tuottamuksen perusteella), lakisääteisen 

vastuun rikkomukseen perustuen tai muutoin), jotka johtuvat näistä Ehdoista tai liittyvät InControl-pakettiin 

ja aiheutuvat 

(a) liikevoiton, myynnin, liiketoiminnan tai tulojen menetyksestä, 

(b) liiketoiminnan keskeytymisestä, 

(c) ennakoitujen säästöjen menetyksestä; 

(d) datan tai tietojen häviämisestä tai vahingoittumisesta, 
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(e) liiketoimintatilaisuuden, liiketoiminta-arvon tai maineen menetyksestä tai 

(f) mistään epäsuorista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista. 

10.4 Lukuun ottamatta kohdassa 10.3 esitettyjä menetyksiä (joista emme ole vastuussa) kokonaisvastuumme 

näiden Ehtojen mukaisesti ja InControl-pakettiin liittyen (sopimuksen tai vahingonkorvauksen perusteella 

(mukaan lukien rajoituksetta tuottamuksen perusteella), lakisääteisen vastuun rikkomukseen perustuen tai 

muutoin) on kaikissa olosuhteissa rajoitettu summaan, joka vastaa meille InControl-paketista maksamaasi 

summaa. Tämä enimmäissumma ei koske kohtaa 10.5. 

10.5 Mikään näissä Ehdoissa esitetty ei voi rajoittaa eikä sulkea pois vastuutamme 

(a) kuolemasta tai henkilövahingosta, joka aiheutuu huolimattomuudestamme, 

(b) vilpistä tai petollisesta harhaanjohtamisesta, 

(c) mistään muusta vastuusta, jota ei voida sulkea pois eikä rajoittaa Englannin lain mukaisesti. 

10.6 Näissä Ehdoissa esitetään InControl-paketin toimittamiseen liittyvät velvoitteemme ja vastuumme 

täysimääräisesti. Näissä Ehdoissa nimenomaisesti mainittujen ehtojen lisäksi ei ole olemassa mitään meitä 

sitovia nimenomaisia tai oletettuja ehtoja, takuita, vakuutuksia tai muita määräyksiä. Kaikki InControl-

paketin toimittamista koskevat ehdot, takuut, vakuutukset ja muut määräykset, joiden voisi muuten olettaa 

kuuluvan tai jotka voitaisiin sisällyttää näihin Ehtoihin joko asetuksen tai tuomioistuinkäytännön nojalla tai 

muulla tavoin, suljetaan pois lainsäädännön sallimassa laajuudessa. 

11. Vastuunrajoitus, jos käytät InControl-pakettia kuluttajana 

11.1 Ymmärrät, että InControl-pakettia ei ole kehitetty täyttämään yksilöllisiä vaatimuksiasi ja että siten on sinun 

vastuullasi varmistaa, että InControl-paketti täyttää vaatimuksesi. 

11.2 Siten kuin jäljempänä kohdissa 11.3 ja 11.5 on määritetty, jos emme pysty toimimaan näiden Ehtojen 

mukaisesti, vastaamme sinulle koituvista menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat näiden Ehtojen 

rikkomisen tai laiminlyöntimme ennakoitava seurauksia, mutta emme vastaa mistään ennakoimattomista 

menetyksistä tai vahingoista. Menetys tai vahinko on ennakoitavissa, jos se oli rikkomuksemme ilmeinen 

seuraamus tai jos sinä ja me otimme sen huomioon InControl-pakettisi aktivointihetkellä.  

11.3 Toimitamme InControl-paketin ainoastaan yksityiseen ja kotitalouskäyttöön. Hyväksyt, että et saa käyttää 

InControl-pakettia mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen tai liiketoiminta- tai jälleenmyyntitarkoitukseen, 

emmekä me ole sinulle millään tavoin korvausvastuussa mistään liiketoiminnan tappioista (muun muassa 

liikevoiton menetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai 

liiketoimintatilaisuuden menetyksestä). 

11.4 Emme sulje pois emmekä rajoita millään tavoin vastuutamme 

(a) kuolemasta tai henkilövahingosta, joka aiheutuu laiminlyönnistämme,  

http://uk.practicallaw.com/9-206-0016?q=shrink+wrap#a716007
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(b) vilpistä tai petollisesta harhaanjohtamisesta, 

(c) mistään muusta vastuusta, jota ei voida sulkea pois eikä rajoittaa Englannin lain mukaisesti.  

11.5 Kokonaisvastuumme näiden Ehtojen mukaisesti ja InControl-pakettiin liittyen (sopimuksen tai 

vahingonkorvauksen perusteella [mukaan lukien rajoituksetta tuottamuksen perusteella], lakisääteisen 

vastuun rikkomukseen perustuen tai muutoin) on kaikissa olosuhteissa rajoitettu summaan, joka vastaa 

meille InControl-paketista maksamaasi summaa. Tämä ei koske kohdassa 11.4 määritettyjä menetyksiä.  

12. Ylivoimaiset esteet 

12.1 Tässä kohdassa 12 ”Ylivoimaiset esteet” tarkoittavat mitä tahansa tekoa tai tapahtumaa, joka on 

kohtuullisen vaikutusvaltamme ulottumattomissa ja joka vaikuttaa haitallisesti InControl-paketin käyttöösi, 

muun muassa lakot, työsulut ja muut kolmansien osapuolten työtaistelut, levottomuudet, kapinat, 

alueloukkaukset, terroriteot ja terroritekojen uhat, sodat (julistetut ja muut) tai sodan uhka tai sotaan 

valmistautuminen, tulipalo, räjähdys, myrsky, tulva, maanjäristys, maanvajoama, epidemia tai muu 

luonnonmullistus, julkisten tai yksityisten tietoliikenneverkkojen toimintahäiriöt tai 

lainvalvontaviranomaisten tai hätäpalvelujen toimet tai laiminlyönnit. 

12.2 Emme ole korvausvelvollisia emmekä vastuussa mistään tilanteista, joissa emme pysty suorittamaan 

näiden Ehtojen mukaisia velvoitteitamme tai joissa velvoitteidemme suorittaminen viivästyy ja joiden syynä 

on Ylivoimainen este.  

12.3 Jos Ylivoimainen este ilmenee ja vaikuttaa näiden Ehtojen mukaisten velvoitteidemme suorittamiseen  

(a) me ryhdymme kohtuullisiin toimiin ilmoittaaksemme sinulle tapahtumasta kohdan 3.4 mukaisesti, 

jos saamiisi InControl-palveluihin aiheutuu merkittäviä muutoksia; 

(b) näiden Ehtojen mukaiset velvoitteemme keskeytyvät, ja tilauksesi voimassaoloa pidennetään 

Ylivoimaisen esteen kestoajan verran. Mikäli Ylivoimainen este vaikuttaa siihen, miten voimme 

toimittaa InControl-palveluja sinulle, käynnistämme InControl-palvelut uudelleen heti, kun se on 

kohtuudella mahdollista Ylivoimaisen esteen päätyttyä. 

12.4 Voit irtisanoa välillemme solmitun sopimuksen, jos Ylivoimainen este on ilmennyt etkä enää halua meidän 

toimittavan InControl-palveluja sinulle. Jos sinulla on Ajoneuvokannan Ajoneuvo, sinun täytyy tiedustella 

asiaa Ajoneuvokannan Omistajalta, ennen kuin irtisanot InControl-palveluja. 

13. InControl-palvelujen irtisanominen tai keskeyttäminen meidän toimestamme 

13.1 Jos 

(a) rikot mitä tahansa näistä Ehdoista;  

(b) olet kuluttaja ja sinut todetaan maksukyvyttömäksi tai 
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(c) olet yritysasiakas ja yrityksesi, yhtiösi tai organisaatiosi asetetaan selvitystilaan tai osalle tai 

kaikille sen varoista nimetään konkurssitoimitsija tai selvitysmies, 

meillä on oikeus irtisanoa tai keskeyttää InControl-palvelujen (tai minkä tahansa niiden osan) toimittaminen 

välittömästi ilman ennakkoilmoitusta. Sinun vastuullesi jää maksaa kohtuulliset kustannukset, jotka 

aiheutuvat meille kyseisen rikkomuksen seurauksena (mukaan lukien kohtuulliset kustannukset, joita meille 

saattaa aiheutua Ajoneuvoosi InControl-palvelujen toimittamista varten asennettujen laitteiden 

poistamisesta).  

13.2 Jos rikot mitä tahansa edellä kohdassa 6 esitettyä InControl-yhteyspalveluihin liittyvää ehtoa, Verkko-

operaattorillamme on oikeus keskeyttää InControl-yhteyspalvelut välittömästi ilman ennakkoilmoitusta. 

Sinun vastuullesi jää maksaa kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat Verkko-operaattorillemme 

kyseisen rikkomuksen seurauksena. 

13.3 Meillä on oikeus lopettaa InControl-palvelujen toimittaminen välittömästi, jos lopetamme InControl-

palvelujen tarjoamisen maassasi tai yleisesti asiakkaille mistä tahansa syystä. 

14. InControl-palvelujen irtisanominen sinun toimestasi 

14.1 Kun olet ottanut InControl-palvelut käyttöön, voit irtisanoa InControl-palvelusi ennen päättymispäivää vain, 

jos 

(a) me rikomme näitä Ehtoja jollain olennaisella tavalla; 

(b) olet kuluttaja ja meidät asetetaan selvitystilaan tai osalle tai kaikille varoistamme nimetään 

konkurssitoimitsija tai selvitysmies; 

(c) me muutamme mitä tahansa näistä Ehdoista tai InControl-palveluista niin, että siitä aiheutuu 

sinulle merkittävää haittaa kohdassa 3.4 esitetyn mukaisesti; tai 

(d) meihin vaikuttaa Ylivoimainen este kohdassa 12.4. esitetyn mukaisesti. 

Jos haluat irtisanoa sopimuksen tämän kohdan mukaisesti, sinun täytyy ilmoittaa meille siitä kohdan 15 

mukaisesti. Jos sinulla on Ajoneuvokannan Ajoneuvo, sinun täytyy tiedustella asiaa Ajoneuvokannan 

Omistajalta, ennen kuin irtisanot InControl-palveluja. 

14.2 Jos et enää omista Ajoneuvoasi tai et enää käytä sitä (esimerkiksi jos myyt ajoneuvon, vuokrasopimuksesi 

päättyy tai jos ajoneuvo katoaa tai varastetaan), sinun tulee 

(a) poistaa Ajoneuvosi InControl-palvelujen tililtäsi, 

(b) mikäli mahdollista, poistaa käyttäjäprofiilisi ja mahdollisesti tallennetut asetukset, toiminnot, tiedot 

ja henkilötiedot Ajoneuvosta; ja 

(c) mikäli mahdollista, varmistaa, että tiettyjen InControl-paketin toimintojen ”muista minut” -toiminto 

on poistettu käytöstä ja/tai että olet kirjautunut ulos toiminnoista.  
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14.3 Jos et enää omista tai käytä Ajoneuvoasi, mutta jokin Hätäpuhelupalvelun, Optimoidun tiepalvelun tai 

InControl Secure Tracker- tai Secure Tracker Pro -palvelun tilaus on voimassa, kyseiset palvelut toimitetaan 

Ajoneuvon uudelle Käyttäjälle kyseisen voimassa olevan tilausjakson loppuajaksi, mikäli uusi Käyttäjä ottaa 

oman InControl-palvelujen tilinsä käyttöön. Wi-Fi-yhteyspisteen käyttö edellyttää, että uusi Käyttäjä ottaa 

oman InControl-palvelujen tilinsä käyttöön ja että hänellä on siihen liittyvä datapaketti. 

14.4 InControl-palvelujen päättymispäivänä tai aiempana palvelujen irtisanomisen ajankohtana 

(a) kaikki sinulle näiden Ehtojen nojalla myönnetyt oikeudet lakkaavat; 

(b) sinulla ei ole enää pääsyä InControl-palveluihin etkä pysty enää käyttämään niitä ja 

(c) sinun täytyy välittömästi poistaa InControl Remote -sovellus kaikista laitteista, joihin InControl 

Remote -sovellus on asennettu, ja välittömästi hävittää kaikki hallussasi, säilytyksessäsi tai 

hallinnassasi tuolloin olevat InControl Remote -sovelluksen kopiot. 

Rajoitetut hätäpalvelut saattavat kuitenkin olla edelleen käytössä kohdan 4.6 mukaisesti. 

14.5 Päättymispäivän tai InControl-paketin aiemman irtisanomisen jälkeen voimme poistaa kaikki hallussamme 

tai hallinnassamme olevat InControl-palveluihisi liittyvät tietueet ja tiedot ilman velvoitteita sinua kohtaan. 

15. Yhteystiedot 

15.1 Jos olet kuluttaja ja sinulla on kysyttävää tai jos sinulla on valituksen aiheita, ota yhteyttä valtuutettuun 

jälleenmyyjäämme. 

15.2 Jos olet kuluttaja ja haluat ottaa meihin yhteyttä kirjallisesti, voit toimittaa kirjeen meille henkilökohtaisesti 

tai toimittaa sen postitse valtuutetulle jälleenmyyjälle, joka kuittaa vastaanottaneensa kirjeen ottamalla 

sinuun yhteyden kirjallisesti. Jos meidän täytyy ottaa sinuun yhteys tai antaa sinulle kirjallinen ilmoitus, 

teemme niin sähköpostitse, omakätisesti tai postitse osoitteeseen, jonka ilmoitit valtuutetulle 

jälleenmyyjälle, jolta ostit Ajoneuvosi.  

15.3 Jos olet yritysasiakas, huomaa, että kaikki meidän sinulle tai sinun meille antamat ilmoitukset katsotaan 

vastaanotetuiksi ja asianmukaisesti käsitellyiksi välittömästi, kun ilmoitus on julkaistu sivustollamme, 24 

tuntia sähköpostiviestin lähettämisen jälkeen tai kolme päivää kirjeen postituspäivämäärän jälkeen. 

Ilmoituksen käsittelyn osoittamiseksi riittää kirjeen ollessa kyseessä todistus siitä, että kyseinen kirje 

annettiin postin kuljetettavaksi asianmukaisin osoitetiedoin ja postimerkein varustettuna, ja sähköpostin 

ollessa kyseessä todistus siitä, että kyseinen sähköposti lähetettiin saajan määritettyyn 

sähköpostiosoitteeseen. 

16. Muita tärkeitä ehtoja 

16.1 Voimme siirtää näiden Ehtojen alaiset oikeutemme ja velvoitteemme toiselle organisaatiolle, mutta siirrolla 

ei ole vaikutusta näiden Ehtojen alaisiin oikeuksiisi ja velvoitteisiisi.  
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16.2 Voit siirtää näiden Ehtojen alaiset oikeutesi ja velvoitteesi toiselle henkilölle vain, jos annamme siihen 

kirjallisen suostumuksemme. 

16.3 Tämän InControl-paketin toimittamista koskevan sopimuksen osapuolet ovat sinä ja me. Kellään toisella 

henkilöllä ei ole mitään oikeuksia panna täytäntöön mitään näistä Ehdoista lukuun ottamatta sitä, että 

Verkko-operaattori voi panna täytäntöön kohdan 13.2 sinua vastaan. 

16.4 Seuraavat kohdat säilyvät voimassa päättymispäivän tai aiemman irtisanomisen jälkeen: 5, 6, 7, 9.2, 10, 

11, 12, 13, 14 ja 16 näissä Ehdoissa. 

16.5 Jokainen näiden Ehtojen kohdista on voimassa erikseen. Jos jokin tuomioistuin tai asianomainen 

viranomainen päättää, että jokin niistä on lain vastainen tai toimeenpanokelvoton, muut kohdat pysyvät 

täysin voimassa ja toimeenpantavina. 

16.6 Jos emme vaadi sinua suorittamaan jotakin näiden Ehtojen alaista velvoitettasi tai jos emme käytä 

oikeuksiamme sinua vastaan tai jos viivästymme niiden käyttämisessä, se ei merkitse oikeuksistamme 

luopumista sinua vastaan, eikä sitä, ettei sinun tarvitse noudattaa kyseisiä velvoitteita. Jos luovumme 

vaatimuksistamme, jotka kohdistuvat sinun tekemääsi näitä Ehtoja koskevaan sopimusrikkomukseen, 

teemme niin kirjallisesti. Vaatimuksista luopuminen ei tarkoita, että luovumme myöhemmin tekemiisi 

rikkomuksiin kohdistuvista vaatimuksista automaattisesti.  

16.7 Jos olet kuluttaja, huomaa, että tähän sinun ja meidän väliseen sopimukseen, joka koskee InControl-

paketin käyttöäsi, sovelletaan Suomen lakia. Tämä tarkoittaa, että näistä Ehdoista aiheutuvat tai niihin 

liittyvät kiistat tai vaateet käsitellään Suomen lain mukaisesti. Sinä ja me kumpikin hyväksymme sen, että 

Suomen tuomioistuimilla on ei-yksinomainen toimivalta. Sinulla on mahdollisuus nostaa kanne kotipaikkasi 

tuomioistuimessa tai tehdä ratkaisupyyntö kuluttajariitalautakunnalle (www.kuluttajariita.fi). 

16.8 Jos olet yritysasiakas, näihin Ehtoihin, niiden aihepiiriin ja niiden rakenteeseen (sekä mahdollisiin 

sopimukseen perustumattomiin kiistoihin tai vaateisiin) sovelletaan Englannin lakia. Me kumpikin 

hyväksymme Englannin ja Walesin tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan.  


